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Skole hilsen før skolestart august 2021

Kære forældre.

Vi har nu rundet sommerferien 2021 af, og vi glæder os til at se elever på skolen igen.
Vi har i denne uge været på skolen til et “mini” Oslokursus, hvor vi hver dag har været online med
seminariet i Oslo, hvor vi har hørt morgenforedrag, og så har lærerne selv kunnet tilmelde sig
andre kurser, omkring de fag som de interesserer sig for, eller søge viden og inspiration ind i.
Det har været så fint - og vi har nydt at være sammen. Der har været masser af summen, og
samarbejde i gang, og årsplaner er blevet skrevet.

Skolestart:
● tirsdag den 9.8 starter 2.kl-9.kl
● onsdag den 10.8 starter bh.kl og 1.kl

Der er lavet skemaer, og vi håber, at de fleste umuligheder er løst og skaffet af vejen.

Frem til efterårsferien fortsætter vi med følgende tiltag:
Morgensang
Frem til efterårsferien mødes eleverne i skolegården til morgensang.
Aflevering
Eleverne afleveres ved porten, eller går selv ind gennem skoleporten. Forældrene må gerne lytte
til morgensangen fra cykelbroen. Vi fortsætter med at begrænse forældre færden på skolen om
morgen. Man kan hente i sfo'en som man plejer.
Corona forebyggelse
Vi bliver ved med at have fokus på håndhygiejne og spredning af dråbesmitte ( derfor venter vi
med at genindføre håndtryk som hilsen -lige lidt endnu).
Københavns Kommune kommer og tilbyde podning af elever over 12 år til og med september.
Fremover er det Københavns Kommune, som er den overordnede myndighed som kan pålægge
skolen at lukke, hvis der opstår smitte udbrud i kommunen / sognet. Vi holder fortsat øje med
udviklingen.
Det gik så fint før sommerferien ift. at alle var så dygtige til at give os besked,  hvis der var
konstateret corona i familien- det vil vi opfordre jer til også at gøre i fremtiden, da de nye regler
og anbefalinger på smitteopsporing området er ved at være formuleret af myndighederne. Vi vil
holde jer orienteret løbende.
Vi glæder os rigtig meget til tirsdag, hvor vi er normal skole igen, med morgensang og elever over
det hele.
Vi håber, I får en rigtig dejlig weekend og på gensyn

mvh
Barbora og Anne-Mette


